U C H W A L A N R 101/2011
Zarz^du Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 9 sierpnia 2011 roku
sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogloszenia wykazu nieruchomosci niezabudowanych
oznaczonych w ewidencji gruntow numerami dzialek 1790/5 i 1790/6, polozonych
w Czarnocinie przy ul. Reymonta
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorza^dzie
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1
art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwaly Nr XVIII/148/08
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 wrzesnia 2008 roku w sprawie wyrazenia
zgody na sprzedaz nieruchomosci stanowia^cych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Przeznacza si? do sprzedazy nieruchomosc niezabudowanq, oznaczonq. w ewidencji
gruntow numerami dzialek: 1790/5 o pow. 0,1062 ha i 1790/6 o pow. 0,1064 ha, polozona^
w Czarnocinie przy ul. Reymonta, obr?b Czarnocin, gmina Czarnocin, dla ktorej
w Sa^dzie Rejonowym VI Wydziale Ksiaj> Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona
jest ksi?ga wieczysta NR PTIP/00053647/9, stanowia^ wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 2. Podaje si? do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa
w § 1, stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwaly, poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy
ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-go Maja 33, oraz
opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.,
a ponadto informacj? o wywieszeniu tego wykazu podaje si? do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie
Powiatu Piotrkowskiemu.

uchwaly

powierza

si?

Etatowemu

Cztonkowi

Zarzadu

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zarz^du Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 9 sierpnia 2011 roku
WYKAZ
nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
przeznaczonych do sprzedazy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim podaje do publicznej wiadomosci wykaz
nieruchomosci stanowia^cych wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego przeznaczonych do sprzedazy
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
I

1. Nieruchomosc potozona w Czarnocinie przy ul. Reymonta, obr^b Czarnocin, gmina
Czarnocin, oznaczona w ewidencji gruntow numerem dzialki 1790/5 o pow. 0,1062 ha,
stanowi^ca wlasnosc Powiatu Powiatu Piotrkowskiego, dla ktorej Sajd Rejonowy
VI Wydziat Ksi^g Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi ksi?g? wieczyst^
NrPTlP/00053647/9.
Obecnie Gmina Czarnocin nie posiada opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenow gminy Czarnocin, poniewaz z dniem
01 stycznia 2004 roku stracit waznosc,
Decyzja^ z dnia 22 grudnia 2008 r. nr 7331/44/2008 Wqjt Gminy Czarnocin ustalif warunki
zabudowy dla inwestora Powiatu Piotrkowskiego dla dzialki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1790/5 polegaja^ce na budowie budynku mieszkalnego i budynku
usmgowego wraz z niezb?dna_ infrastruktur^ techniczna^.
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntow, nieruchomosc zapisana jest jako grunty orne
RIVb oraz lasy i grunty lesne LsIV.
Przedmiotowa nieruchomosc jest niezabudowana, niezagospodarowana, porosni^ta
drzewami, krzakami i chwastami.
Dzialka o nieregularnym ksztalcie prostoka^ta, posiada dost^p do drogi publicznej poprzez
zaprojektowanie zjazdu z drogi gminnej -- ul. Reymonta, zgodnie z obowia^uja^cymi
przepisami prawa.
Infrastruktura techniczna - mozliwosc pod^czenia z sieci znajduja^cych si? w ul. Reymonta
- wody, eNN, ks na warunkach okreslonych przez gestorow sieci.
Cena nieruchomosci ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy maj^tkowego wynosi:
60.480,00 zl + 23 % VAT (13.910,40 zl) lacznie: 74.390,40 zl, stownie: siedemdziesi^t
cztery tysi^ce trzysta dziewi^cdziesia^t zlotych 40/100.
2. Nieruchomosc polozona w Czarnocinie przy ul. Reymonta, obr^b Czarnocin, gmina
Czarnocin, oznaczona w ewidencji gruntow numerem dziatki 1790/6 o pow. 0,1064 ha,
stanowia^ca wlasnosc Powiatu Powiatu Piotrkowskiego, dla ktorej Sa^d Rejonowy
VI Wydzial Ksiqg Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi ksi^g? wieczysta^
NrPTlP/00053647/9.
Obecnie Gmina Czarnocin nie posiada opracowanego
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenow gminy Czarnocin, poniewaz z dniem
01 stycznia 2004 roku stracil waznosc.

DecyzJ3_ z dnia 22 grudnia 2008 r. nr 7331/45/2008 Wojt Gminy Czarnocin ustalil warunki
zabudowy dla inwestora Powiatu Piotrkowskiego dla dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1790/6 polegajajce na budowie budynku mieszkalnego i budynku
uslugowego wraz z niezb?dn% infrastruktura^ techniczna^
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Dzialka o regularnym ksztatcie prostokqta, posiada dost?p do drogi publicznej poprzez
zaprojektowanie zjazdu z drogi gminnej -- ul. Reymonta, zgodnie z obowia^zujajcymi

przepisami prawa.
Infrastruktura techniczna - mozliwosc podla_czenia z sieci znajduja^cych si? w ul. Reymonta
- wody, eNN, ks na warunkach okreslonych przez gestorow sieci.
Cena nieruchomosci ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy nui jatkowego wynosi:
60.600,00 zl + 23 % VAT (13,938,00 zl) Isjcznie: 74.538,00 zl, stownie: siedemdziesia_t
cztery tysia^ce pi?cset trzydziesci osiem ztotych.
II

Przyszly nabywca ww. nieruchomosci we wlasnym zakresie uzyska zgod? na wyci^cie
drzew i uporza^dkowanie terenu.
Ill

Powyzsze nieruchomosci zostaiy przeznaczone do sprzedazy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
IV

Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci opisanej wyzej na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) winny zlozyc wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogloszen Starostwa
Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-go Maja 33, na okres 21 dni, tj. od dnia 11 sierpnia 2011 r.
do dnia 01 wrzesnia 2011 r. oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl., a ponadto informacj? o wywieszeniu tego wykazu podaje si?
do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w prasie lokalnej.
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